
 

 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 23 березня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 208 

 

Про надання до суду висновку щодо розв’язання спору 

про визнання малолітніх дітей такими, що втратили 

право користування житловим приміщенням 

 

Виконавчий комітет міської ради розглянув пояснювальну записку служби у справах 

дітей Білоцерківської міської ради від 11 березня 2021 року № 389/03-16 «Про розгляд проекту 

рішення «Про надання до суду висновку щодо розв’язання спору про визнання малолітньої 

дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням»  та  рекомендації  

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради з 

цього питання (протокол  від 10 березня 2021 року  № 04).  

Встановлено, що в провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської 

області перебуває справа № 357/9895/20 за позовом Вишнівського Сергія Анатолійовича до 

Зацерковської Алли Аркадіївни, яка діє  в  інтересах малолітніх дітей Зацерковської Васси 

Олександрівни, 27 липня 2010 року, Зацерковської Кіри Олександрівни, 11 вересня 2013 року 

народження, в якій служба у справах дітей Білоцерківської міської ради залучена як третя 

особа, про втрату користування майном. 

Згідно з ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 25 

листопада 2020 року службу у справах дітей Білоцерківської міської ради зобов’язано подати 

суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей та документів, які 

стосуються справи в порядку статті 19 Сімейного кодексу України.  

Відповідно до статті 19 Сімейного кодексу України при розгляді судом спорів про 

визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням, 

обов’язковою є участь органу опіки та піклування, представленого належною юридичною 

особою, який подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, 

одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають 

проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також на підставі інших документів, які 

стосуються справи. 

У ході розгляду справи встановлено, що позивачу у цій справі - Вишнівському Сергію 

Анатолійовичу на праві приватної  власності (нотаріально засвідчене свідоцтво про придбання 

майна з електронних торгів, зареєстроване в реєстрі 12 червня  2020  року за № 1-716)  

належить трикімнатна квартира за адресою: вул. Вячеслава Чорновола, буд. 9, кв. 96, м. Біла 

Церква, Київська область. 

Відповідно до витягу з реєстру територіальної громади м. Біла Церква, виданого 

центром надання адміністративних послуг Білоцерківської міської ради 31 липня 2020 року за  

№ 15.2-03/6864, в квартирі за вищевказаною адресою зареєстровані: відповідач у цій справі та 

її двоє дітей. Позивач стверджує, що відповідач та її діти не проживають за цією  адресою, 

тому просить суд визнати їх такими, що втратили право користування  квартирою.  

Думка відповідача в цій справі Зацерковської Алли Аркадіївни про визнання нею 

позову чи його заперечення невідома. Службі у справах дітей Білоцерківської міської ради не 
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вдалося провести обстеження умов проживання за вищевказаною адресою. В ході співбесіди 

з керівництвом об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Медик» встановлено, 

що у вказаній квартирі тривалий час ніхто не проживає. В матеріалах судової справи відсутня 

інформація про фактичне місце проживання відповідача та її дітей. Згідно з повідомленням 

управління освіти та науки Білоцерківської міської ради від 19 лютого 2021 року № 101 

малолітні діти Зацерковська Васса Олександрівна, 27 липня 2010 року народження, 

Зацерковська Кіра Олександрівна, 11 вересня 2013 року народження, не навчаються в закладах 

освіти Білоцерківської міської територіальної громади.  

24 лютого 2021 року у присутності Вишнівського С.А. та 10  березня 2021 року без 

присутності сторін у цій справі,  питання про надання органом опіки та піклування висновку 

до суду щодо розв’язання спору у цій справі розглядалося комісією з питань захисту прав 

дитини при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради.  Комісія врахувавши те, що в 

матеріалах справи відсутні дані про фактичне місце проживання дітей Зацерковської Васси 

Олександрівни, 27 липня 2010 року, Зацерковської Кіри Олександрівни, 11 вересня 2013 року 

народження, та забезпечення їх житлом, дійшла до висновку, що  визнання малолітніх  такими, 

що втратили право користування житловим приміщенням за адресою: вул. Вячеслава 

Чорновола, буд. 9, кв. 96, м. Біла Церква, Київська область не відповідає їх  інтересам та  

призведе до звуження обсягу існуючих їх  житлових  прав  і  порушення охоронюваних 

законом інтересів.     

Статтею 47 Конституції України встановлено, що ніхто не може бути примусово 

позбавлений житла інакше, як на підставі закону за рішенням суду. 

Чинним законодавством України передбачено захист житлових прав дитини. Зокрема, 

згідно із частиною 7 статті 7 Сімейного кодексу України, дитина має бути забезпечена 

можливістю здійснення її прав, установлених Конституцією України, Конвенцією про права 

дитини, іншими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. Частиною 1 статті 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 

1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року, дата набуття чинності для України 

27 вересня 1991 року) визначено, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються 

вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального 

забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага 

приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. 

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного 

представника здійснюється за згодою інших законних представників.   

Враховуючи вищезазначене, керуючись інтересами дитини, відповідно до частини 1 

статті 3 Конвенції про права дитини від 20 листопада 1989 року (ратифікованої Україною 27 

лютого 1991 року, дата набуття чинності для України 27 вересня 1991 року), статті 47 

Конституції України,  частиною сьомою статті 7, статті  19 Сімейного кодексу України, статті 

7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,   

статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, орган опіки та 

піклування - виконавчий комітет міської ради дійшов до висновку: 

 

1. Визнання малолітніх Зацерковської Васси Олександрівни, 27 липня 2010 року 

народження, Зацерковської Кіри Олександрівни, 11 вересня 2013 року народження, такими, 

що втратили  право користування квартирою за адресою: вул. Вячеслава Чорновола, буд. 9, 

кв. 96, м. Біла Церква, Київська область, вважати недоцільним,  оскільки це призведе до 

звуження обсягу їх  існуючих житлових  прав  та  порушення охоронюваних законом  інтересів.  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Возненко К.С. 

В.о. міського голови                                                                               Дмитро КИРИШУН 


